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2004-03-25

Protokoll nr 31.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2004-03-24 kl. 10.00-11.00.
Plats
Telefonmöte.
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby
Skogscertifiering Mellansverige AB
Bo T Holm
SÅGAB
Björn Gunnarfelt
Svenska Kyrkans PEFC ek för
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Sune Nilsson
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Björn Andrén
Holmen Skog
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Eric Lagerwall
Metsäliitto Sverige AB
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Henrik
Asplund och Björn Gunnarfelt.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen 29 och 30 godkändes och lades till handlingarna.
Styrelsen beslutade utöka arbetsgruppen enligt § 9 i protokollet nr 29 med Alf
Bergkvist Norrskog.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes.

§5

Rapporter
Den utskickade skriftliga rapporten inför möte anmäldes, godkändes och lades till
handlingarna. Se bilaga 1.

§6

Informationsfrågor
Kontaktverksamhet 2004. MN föredrog ett förslag till Program för kontaktverksamhet
2004. Förslaget till program godkändes av styrelsen.
Noterades att medverkan från styrelsen i vissa fall kan bli aktuellt.

§7

Medlemsfrågor
Medlemsansökan. FS anmälde den inkomna medlemsansökan från Skogssällskapets
förvaltning AB.
Styrelsen beslutade invälja Skogssällskapets Förvaltning AB som medlem i Svenska
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PEFC ek för i Grupp 1 Skogsbruk från 2004-03-24.
§8

PEFC systemfrågor
Avgifter 2005. Ett utskickat PM Avgifter 2005 kommenterades av FS.
BTH föreslog att enbart m3 skulle utgöra grund för avgiften. Ett förtydligande av
texten och enkla regler för avgiften efterfrågades.
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för fortsatt beredning av frågan om avgifter från 2005
bestående av Bo T Holm, Björn Gunnarfelt och Folke Stenström.
Ändring angående spårbarhet. Se § 9 i protokoll 29. FS kommenterade utskickat PM
med förslag till ändrad lydelse i Vägledningsdokument: Organisering för PEFC
spårbarhetscertifiering. Bilaga 1 punkt 22 enligt följande:
”Inom certifierade företag/koncerner med flera produktionsenheter tillämpas följande regel för flyttning
av certifierad volym (%-in) internt och externt:
- Flyttning av certifierad volym (%-in) får ske utan annan begränsning än att försålda certifierade
produkter skall innehålla certifierad råvara (minimum 1 %).
Inom virkesförmedlingsorganisationer får inkommande certifierad råvara säljas till valfri köpare
oberoende av inmätningsplats utan annan begränsning än att försålda certifierade produkter skall
innehålla certifierad råvara (minimum 1 %).”

Förslaget innebär en förenkling av tillämpningen i jämförelse med det förslag som
godkändes på föregående styrelsemöte.
Styrelsen beslutade att principiellt godkänna förslaget. FS fick i uppdrag att bearbeta
texten enligt i styrelsen framförda synpunkter. Förslag till ny text tas upp till ett per
capsulam beslut i styrelsen efter den 31 mars.
Revision 2004. Protokoll från arbetsgruppens möte, 2004-02-11, och Forum för samråd,
2004-03-08 var utskickade för kännedom till styrelsen före mötet. Styrelsen beslutade
att resultatet av arbetsgruppens arbete med ett första förslag till revision av TD skall
redovisas för styrelsen vid ett gemensamt möte med arbetsgruppen måndagen den 16
augusti kl. 09.30.
§ 10

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa ordinarie styrelsemöte fastställdes till onsdagen
den 28 april, kl. 09.30 i Falun, före årsstämman som börjar kl. 11.00.

Vid protokollet:
2003-03-25

Justeras:
2003-03-30

2003-03-29

…………………………….
Folke Stenström

……………. ….
Henrik Asplund

............................
Björn Gunnarfelt
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Bilaga 1.
Styrelseärende 2003-03-24
Rapporter.
1. FERN rapporten ”Footprints in the Forest”. www.fern.org
FERN (Forests and the European Union Resource Network) är en NGO bildad 1995 av
World Rainforest Movement. Fern publicerade för något år sedan den mot PEFC kritiska
skriften Behind the Logo och följer nu upp denna med Footprints in the Forest. Skriften
innehåller en kritisk utvärdering av flera PEFC-system (CSA, FSC, PEFC, SFI, AFS, Cerflor,
Certfor, MTCC). FSC pekas ut som det enda godkända systemet.
PEFC Council (Ben Gunneberg ) har formulerat en omfattande mycket kritisk granskning av
rapporten som finns på www.pefc.org. FERN är som medlem i FSC inte en opartisk bedömare.
Rapporten bygger på dåligt underlag, har inte tagit hänsyn till synpunkter som framförts av
PEFC och innehåller en mängd felaktigheter.
Rapporten resulterar nu i Sverige i nya kritiska angrepp på PEFC från WWF och SNF. Land
har haft en artikel som refererar kritiken.
Michael Lagerkvist har lämnat underlag för en del korrigeringar av Landartikeln. Sven Lundell
har i ett pressmeddelande bemött kritiken.
2. Produktenkäten.
Resultatet av produktenkäten redovisas i några OH-bilder ( Se bilaga till e-mail)
- Av 72 utskickade enkäter har jag inte fått in mer än 34 svar trots ett påminnelsebrev till 48 st
som inte svarat efter ca 2 veckor.
- Endast 20 sågverk har levererat PEFC-certifierade varor
- Endast 12 har använt Logon
Men å andra sidan är det en väsentlig ökning i jämförelse med den föregående enkäten.
3. Stämman.
Magnus har bokat lokaler i Falun, Pelle Bergs Backe.
Ben Gunneberg, Christer Segerstéen, Björn Andrén, Elisabeth Sahlander, Kjell Dalström och
Sven Lundell har tackat ja till inbjudan att medverka som talare i seminariet Svenska PEFC och
omvärlden. Jag behöver ett förslag till ersättare för Santhe Dahl, som tackat nej.
Inbjudan till stämman är utskickad till medlemmar med post och till certifikatsinnehavare med
e-post.
4. Revision 2004.
Arbetet med revision av TD och standard är i full gång enligt de riktlinjer som styrelsen
lämnat.
Arbetsgruppen hade sitt första möte 2004-02-11. Forum för samråd genomfördes 2004-03-08.
Se anteckningar från dessa möten som bilagts till e-mail.
Medlemmar har inbjudits att delta i arbetsgruppen med ytterligare adjungerade medlemmar.
Ett datum bör bokas för ett gemensamt möte med styrelsen + arbetsgruppen för redovisning av
första förslag till reviderat TD. Föreslaget datum är 15/16 juni.
5. PEFC-seminarium den 17 mars i Umeå.
På initiativ av den norra kommittéen genomfördes den 17 mars ett PEFC-seminarium med
marknadsinriktning.
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6. Medlemsfrågor,
Löpande kontakter med diskussioner om certifiering och medlemskap har förekommit med
följande organisationer:
Setra Group AB: Kontakterna har resulterat I medlemsansökan samt överenskommelse om
medlemsavgift.
Billerud: Beslut är fattat om PEFC-certifiering av samtliga industrier. Arbete pågår för att
utforma rutiner och förbereda för kommande revision. Vi kan räkna med en kommande
medlemsansökan från Billerud.
Skogssällskapet: Medlemsansökan och ansökan om logolicens har inkommit. Skogssällskapets
företagsstandard presenteras med följande text:
”Skogssällskapet gör en Praktisk Skogsduva.
Skogssällskapets företagsstandard för certifierade fastigheter
Skogsällskapets företagsstandard för gruppcertifiering av skogsägare utgår ifrån både FSC och PEFC. Rutiner,
kontroller och uppföljningar kommer alltid att motsvara den totala kravnivån dessa standarder kräver tillsammans.
Det baseras på företagets grundläggande krav på kvalitet och trovärdighet i certifieringsprocessen.
Skogssällskapets målsättning är att verka för en överbyggnad mellan svenska FSC och PEFC enligt intentionerna i
Skogsduvan”

Inval av skogssällskapet som medlem i Svenska PEFC tas upp till beslut på mötet.
Gransjöverken: Dialog pågår om medlemskap i Såg i syd. Gransjöverken har PEFC
spårbarhetscertifikat och Logolicens har utfärdats. Om Gransjöverken ej går in som medlem i
Såg i syd krävs att Gransjöverken blir direktmedlem i svenska PEFC eller betalar
Logolicensavgift.
Håvreströms pappersbruk. Information om rutiner, medlemskap och avgifter inför kommande
certifiering/medlemskap.
Beijer Bygg: Inget beslut ännu fattat men inriktningen mot PEFC är klar från företagets sida..
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